
Uitgave september 2016

Zonnebloemen 

Als je langs zonnebloemen 
loopt is het net of ze met je 
meedraaien en je aan 
kijken.
Gedeeltelijk is dat ook waar.

Als je wilt weten hoe dat nu 
werkelijk zit, ga dan naar 
onze site: thema's/natuur of
klik op onderstaande link:

http://www.bultparklelystad.
nl/themas/natuur-3/

Tip :

Heb je zonnebloemen in je 
eigen tuin, hang een 
uitgebloeide bloem binnen 
te drogen en leg die 
komende winter met pit en 
al op de vogelvoertafel. 

Van vakantie teruggekeerd
Op een paar gepensioneerden na, die blijven tot de eerste nachtvorst
in hun camper of caravan de zon opzoeken, zijn de meeste mensen 
weer teruggekeerd van hun vakantiebestemming. Hopelijk heeft 
iedereen van zijn of haar vakantie genoten met mooie indrukken en 
belevenissen. Met plezier kijken we terug naar de herinnering volle  
foto´s.

De zomer in ons land had over het algemeen een herfstachtig tintje, 
maar het Bultpark voer er wel
bij. De ingezaaide
bloemstroken, we berichtten
erover in de Nieuwsbrief van
juli, kwamen mede door de
regen in vele kleuren en
variaties tot wasdom. 
Elke dag kwamen er nieuwe
bloemen bij, die in alle glorie
boven de grassprieten
uitkwamen. Het vlinder- en
bijenvolk zorgen voor een
zomerse aanblik. En zie, nu
zijn de stroken gevuld met grote zonnebloemen. Een ongekende en 
uniek gebeuren in het park. 

Wij, als Bultparkcomité, zijn blij je weer in het park te mogen 
ontmoeten. En zullen je er allerlei activiteiten in de nazomer 
aanbieden (zie vervolg Nieuwsbrief of de agenda). 

Naar het zich laat aanzien heeft augustus nog een paar mooie dagen
in petto, wel een schrale troost, nu de scholen weer zijn begonnen. 
Maar een mooie nazomeravond kan een hoop goed maken.
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Wanneer en waar

Op vrijdag 9 september 
van 20:30 tot 22:00 uur. 
Verzamelen in de Ruiltuin.

Je kan je aanmelden op:
info@bultparklelystad.nl

Vleermuis spotten
Wegens enorm succes geprolongeerd. In samenwerking met Jeroen 
Reinhold van het Landschapsbeheer gaan we weer naar vleermuizen
spotten, met name de Dwergvleermuis. Een
dier dat door echolocatie feilloos zijn prooi
kan vinden in de schemer of in het donker. 

Middels een batdetector, dat is een apparaat
dat ultrageluid kan registreren  en omzetten
in hoorbaar geluid, kunnen we de dieren
lokaliseren die anders moeilijk zichtbaar zijn.

De excursie is een aanrader om meer te weten over zo’n bijzonder 
dier met een, geheel ten onrechte, griezelige reputatie.

Wanneer en waar

Op vrijdag 30 september 
van 19:00 tot 20:30 uur. 
Verzamelen in de Ruiltuin.

Je kan je aanmelden op:
info@bultparklelystad.nl

maar dat wist je toch al.

Wandeling eten uit de natuur
Samen een wandeling door het Bultpark maken
met Lenie de Wilde van het IVN en Peter
Kouwenhoven, onze voorzitter. Beiden kunnen
veel vertellen over wat er zoal te eten is uit de
natuur. Peter heeft daarover een aantal prachtige
boeken en artikelen geschreven. Wellicht neemt
hij een paar exemplaren mee om te bekijken of
om aan te schaffen tegen een schappelijke prijs.

Bomen geven we een nieuwe functie
Het omhakken van bomen in een park wordt niet door een ieder 
gewaardeerd en soms is dat ook terecht. Maar vaak is het uit 
veiligheidsoverweging of om de andere bomen meer licht te geven. 
Wat doe je dan met zo'n boom? Een andere bestemming geven of 
gewoon overlaten aan de natuur. Allerlei dieren, schimmeltjes en 
andere organismen smullen van het dode hout. Uiteindelijk blijft er 
van de boom niets over

Soms bedenken we leuke objecten en hebben klim-/klauterplekken 
gecreëerd, een schitterende lounge boom boven aan de bongerd, 
een schaduwplekje bij het hondenstrandje of er een kunstwerk van 
laten maken.

Over de bongerd gesproken. Het
plukken van vruchten is toegestaan
maar het is niet de bedoeling dat de
hele boom wordt meegenomen.
Mensen groot of jong, doe dat niet.
Daar plukt niemand de vruchten
van. 

Laten zien hoe sterk je bent, om een
hele boom af te knappen, meld je
dan aan in voorjaar. Dan gaan we weer wilgen snoeien/knotten en 
kunnen we je mankracht goed gebruiken. Houd onze agenda in de 
gaten.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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